
A data é simbólica, mas signifi-
cativa. Na segunda-feira, dia 31
de outubro, a população mun-
dial chegará à marca de 7 bi-
lhões de habitantes. Isso ocorre
apenas doze anos depois de atin-
gir 6 bilhões, segundo a Organi-
zação das Nações Unidas. O rela-
tório da ONU aponta também
que, em 2050, esse número de-
ve alcançar 9,3 bilhões e dobrar
até o final do século 21 se for
mantido o ritmo atual.

Esse crescimento tem uma
particularidade: pelo menos
nos países mais desenvolvi-
dos, a proporção de adultos
que trabalham está diminuin-
do em função da baixa taxa de
natalidade e o aumento da ex-
pectativa de vida. “Esses fato-
res começam a desafiar a eco-
nomia, a saúde e a segurança fi-
nanceira desses países”, afir-
ma Alberto Augusto Jakob, pes-
quisador do Núcleo de Estudos
da População da Universidade
Estadual de Campinas (Uni-
camp). Na outra ponta, a Ásia
está se tornando o continente
mais populoso devido à alta ta-
xa de natalidade. Tanto que o
nascimento de um bebê na Ín-
dia, país cuja taxa ainda é de
2,7 filhos por mulher, será es-
colhido como símbolo da data
histórica pela ONU.

A Índia passará a China em
poucos anos em termos de popu-
lação (veja gráfico). Atualmen-
te, as duas nações têm isolada-
mente 21% e 17% da população
mundial, respectivamente.

Nesse aspecto, o Brasil é mais
favorecido que os outros países
do Brics. “Estamos vivendo em
um momento bom, com menor
número de idosos e com uma
população economicamente ati-
va que deve durar até por volta
de 2050”, diz Jakob. “Por isso
mesmo, está na hora de desen-
volver políticas adequadas, vi-
sando a educação de jovens pa-
ra poder ter mais qualidade de
vida no futuro.”

Vantagens
Segundo a projeção dos espe-
cialistas, a taxa de natalidade
no Brasil já é muito semelhante
à dos países industrializados —
a taxa de fertilidade da mulher
é hoje de 1,8 filho, em média
(ante 1,7 filho por mulher nos
países europeus). Ao mesmo
tempo, se beneficia de um rela-
tivo avanço no acesso à saúde,
que permite uma elevação na
expectativa de vida.

O país precisa, portanto,
aproveitar esse momento. Um
estudo do Banco Mundial mos-
tra que esse bônus demográfico
poderá fazer com que o Brasil
consiga aumentar seu PIB per
capita em 2,48 pontos percen-

tuais ao ano até 2045. Depois
disso, o envelhecimento da po-
pulação brasileira, que deve tri-
plicar até 2050, deverá fazer
com que os os gastos previden-
ciários tendam a subir dos
atuais 11% do Produto Interno
Bruto (PIB) para 16%.

Segundo estudo realizado pe-
lo economista Marcelo Neri, do
Centro de Políticas Sociais da
Fundação Getulio Vargas, o Bra-
sil apresenta vantagem até mes-
mo em relação à China, onde,
apesar da prosperidade, a desi-
gualdade aumenta. No caso bra-
sileiro, diz o estudo, a combina-
ção entre o crescimento e a me-
lhor distribuição de renda está
trazendo mais sustentabilidade.

O representante da Organiza-
ção das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO) no
Brasil, Hélder Muteia, lembra
que o crescimento da população
mundial fará com que até 2050
haja mais 3 bilhões de pessoas
para alimentar. Além disso, a de-
manda por alimentos deverá
continuar a crescer em conse-
quência não apenas do cresci-
mento populacional, mas tam-
bém do aumento de renda.

Segundo Muteia, um novo
período de expansão agrícola
é fundamental. “Mas não será
possível repetir os erros do
passado, como negligenciar a
questão ambiental e os dese-
quilíbrios regionais”, acres-

centou. Segundo o represen-
tante da FAO, que participou
do Fórum Inovação, Agricultu-
ra e Alimentos para o Futuro
Sustentável realizado em São
Paulo, o aumento da produção
deve ser coordenado a partir
de ações de combate à pobre-
za, além da implementação de
novas políticas públicas por
parte dos governos. ■
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DESTAQUE EXPLOSÃO POPULACIONAL

Umplaneta com
7 bilhões de habitantes
A marca deve ser atingida no dia 31 de outubro, 12 anos após a adição do último bilhão
de pessoas. Em 2050, o mundo deve ter 9,3 bilhões de bocas para serem alimentadas

“Daqui para a frente não será
possível repetir os erros do
passado, como negligenciar
a questão ambiental e os
desequilíbrios regionais”

Hélder Muteia
Representante
da FAO no Brasil

Crianças indianasacaminho
daescola:opaísvaisuperara
Chinaemnúmerodehabitantes

Projeção é que Brasil terá 487 milhões de habitantes em 2050, ante 197 milhões A Índia deve ser o campeão em meados do século 21, 
em milhões de habitantes 

O MAPA DA POPULAÇÃO MUNDIAL PAÍSES MAIS POPULOSOS 

CRESCIMENTO RÁPIDO

1 bilhão

Nova ordem
Brasil é um dos poucos 
países do planeta que 
crescem com melhora
da distribuição de renda

Apesar da taxa de nascimento ter diminuído para 1,2% ao ano, a população mundial cresce 83 milhões por ano
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Incentivos para a
prevenção de doenças,

como hábitos saudáveis e
diagnóstico precoce, estão entre
as alternativas e palavras de
ordem da medicina moderna.

O mundo vive uma contradi-
ção. Enquanto parte da humani-
dade ainda passa fome — um
em cada sete habitantes do pla-
neta, segundo a Organização
das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO) —
outra parte começa a reforçar a
dieta com diferentes produtos
antes inacessíveis. Como resul-
tado, a oferta global de alimen-
tos precisa crescer 20% na pró-
xima década para acompanhar
o aumento da demanda. E o Bra-
sil leva vantagem nesse cenário.

“Do ponto de vista da oferta,
o Brasil tem condições excepcio-
nais”, diz o economista Alberto
Portugal, coordenador do Nú-
cleo de Gestão e Agronegócios
da Fundação Dom Cabral. “O
país pode se tornar um grande
celeiro do mundo porque tem
disponibilidade de área para ser
aproveitada mesmo sem ocupar
a floresta. Há uma expectativa
de que o país seja provedor de
50% da demanda mundial.”

Segundo Portugal, outra van-
tagem é que o país já tem in-
fraestrutura, empresas bem es-
tabelecidas de insumos e comer-
cialização, além de tecnologias
agrícolas eficientes, consubstan-
ciadas na Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa). “Algumas regiões da Áfri-
ca, com áreas similares de cerra-
do, poderiam atender a deman-
da agrícola, mas os problemas
políticos e institucionais conhe-
cidos no continente afastam es-
sa possibilidade”, afirma.

De acordo com a FAO, cerca
de 90% do aumento da produção
agrícola nos próximos anos serão
proporcionados pelo rendimen-
to das lavouras, intensificado pe-

las inovações tecnológicas incor-
poradas à atividade rural. Ainda
assim, a área das terras cultivá-
veis terá que ser ampliada em cer-
ca de 120 milhões de hectares
nos países em desenvolvimento,
principalmente na África subsaa-
riana e na América Latina. Nos
países desenvolvidos, embora a
redução de plantio possa rever-
ter em função da procura por bio-
combustíveis, a tendência é de as
terras aráveis diminuírem em
cerca de 50 milhões de hectares.

Desafios
Além da questão ambiental, há
outros desafios que o Brasil pre-
cisa enfrentar para atender a de-
manda mundial. “Do ponto de
vista científico e tecnológico, o
país precisa investir no volume
e velocidade para se manter
competitivo”, afirma Portugal.
“Na próxima década, a evolu-
ção em áreas como biotecnolo-
gia, nanotecnologia e microele-
trônica, que causam impacto
significativo na economia e na
agricultura, deverão superar as
limitações atuais até de ocupa-
ção do solo. E o Brasil precisa es-
tar preparado para se tornar
competitivo nessas especialida-
des ou poderá perder a condi-
ção privilegiada que tem hoje.”

Outros desafios são velhos co-
nhecidos dos analistas. “São ques-
tões estruturais, como o investi-
mento em transporte, portos e hi-
drovias”, diz o economista da
Fundação Dom Cabral. Além dis-
so, o país precisa enfrentar ques-
tões de caráter institucional, asso-
ciadas ao arcabouço legal do Esta-
do — como o excesso de tributa-
ção, legislações restritivas de or-
dem trabalhista e ambiental. “Te-
remos que encontrar o equilíbrio
adequado para não perder a opor-
tunidade que nos é oferecida”,
diz Portugal. ■ M.S.J.F.

Este novo cenário coloca o
país diante de um desafio:

como garantir a saúde dos
habitantes mais idosos, uma
questão que preocupa desde
governos até empresas.

Dados do Censo 2011
do IBGE mostram que

o número de pessoas com
mais de 65 anos passou
de 5,9% da população em
2000, para 7,4% em 2010.

● ●●

Brasil deve atender
à demanda agrícola

➤

Pawel Kopcznski/Reuters

País leva vantagem em área e
tecnologia, mas precisa resolver
gargalos de infraestrutura

➤➤

Segundo a FAO,
90% do aumento
de produção nos
próximos anos será
proporcionado
pelo rendimento
das lavouras,
intensificado
pelas inovações
tecnológicas
incorporadas à
atividade rural

Brasil é o único que
apresenta condições
de ampliar produção
de carnes em escala
suficiente para
suprir a crescente
demanda global

LEIA MAIS

Diante dos desafios sociais e am-
bientais que serão aprofunda-
dos em razão do novo marco de-
mográfico, o Brasil tem uma
grande oportunidade: a de se
tornar o principal fornecedor
de proteína para o planeta.

Isso porque é brasileiro o
maior rebanho comercial do
mundo. Com cerca de 200 mi-
lhões de cabeças de gado, o país
só perde para a Índia — que não
abate nem comercializa o ani-
mal — em quantidade.

Está abaixo, contudo, da pro-
dutividade americana. Com um
rebanho que corresponde a cerca
de metade do brasileiro, os Esta-
dos Unidos mostram mais efi-
ciência na produção. “A pressão
da agricultura para a redução de
áreas de pastagem, contudo, in-
centiva a pecuária intensiva no
país e pode beneficiar o aumento
da produtividade”, diz Fernando
Sampaio, diretor executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carne (Abiec).

Para Sampaio, atualmente o
Brasil é o único país que apre-

senta capacidade de suprir a de-
manda global de proteína. Ele
explica que outros grandes pro-
dutores não teriam essa mesma
condição. “Os Estados Unidos
são um grande produtor, mas
ao mesmo tempo consomem
muito. A Argentina, com as co-
tas para exportação, tirou a ren-
tabilidade da indústria frigorífi-
ca. E a Austrália não tem mais
como crescer em razão dos limi-
tes geográficos impostos pelos
desertos”. ■ Cláudia Bredarioli

País poderá liderar
oferta de proteína

PECUÁRIA

IMPORTAÇÃO TOTAL DE ALIMENTOS

Nações mais ricas concentram o consumo e a compra de comida global, em US$ bilhões

Fonte: FAO
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Não é segredo que a população do
Brasil está envelhecendo, e rapi-
damente. Dados do Censo 2011 do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram que o
número de pessoas com mais de
65 anos passou de 5,9% da popu-
lação em 2000, para 7,4% em
2010. Já o grupo de crianças de ze-
ro a quatro anos do sexo masculi-
no, por exemplo, representava
5,7% da população total em 1991,
enquanto o feminino representa-
va 5,5%. Em 2000, estes percen-
tuais caíram para 4,9% e 4,7%,
respectivamente, chegando a
3,7% e 3,6% em 2010. A expectati-
va do IBGE é que o país chegue a
250 milhões de habitantes em
2050. E segundo dados do Banco
Mundial, a população idosa deve
triplicar neste período: de 20 mi-
lhões em 2010 para 65 milhões.

Este cenário mostra um desa-
fio: como garantir a saúde destes
habitantes, uma questão que
preocupa toda a cadeia do setor.
O governo federal tem divulgado
ações no sentindo de melhorar a
qualidade das políticas públicas
dedicadas aos idosos. O Ministé-
rio da Saúde lançou, em parceria
com a Fiocruz, o Sistema Indica-
dores de Saúde e Acompanha-
mento de Políticas do Idoso (Si-
sap-Idoso), que irá fornecer aos
gestores, profissionais de saúde
e à população dados que auxi-
liem no planejamento de ações
voltadas à população idosa. Te-
mos carência de indicadores so-
bre o envelhecimento da popula-
ção. E com estes dados podere-

mos visualizar onde há proble-
mas”, afirma Luiza Machado,
coordenadora da área técnica de
saúde do Idoso. Em 2012, o gover-
no começará a treinar gestores
estaduais e municipais de saúde
para alimentarem o sistema.

Paralelamente, uma iniciativa
federal pode mudar a forma co-
mo setor público e privado “con-
versam” no tratamento dos pa-
cientes. Na semana passada, o go-
verno começou em Curitiba um
projeto piloto de implantação do
Cartão SUS, que possibilita a vin-
culação dos procedimentos exe-
cutados no Sistema Único de Saú-
de (SUS) ao usuário, ao profissio-
nal que pediu os exames e à uni-

dade de saúde onde foram reali-
zados. Na primeira fase participa-
rão 1,1 mil municípios. “A partir
de fevereiro de 2012, o pagamen-
to dos procedimentos só será fei-
to pelo SUS se tiver na ficha do
paciente o número do cartão”,
afirmou o ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, durante evento
em São Paulo. E as empresas de
medicina de grupo também te-
rão de se adaptar. “A Agência Na-
cional de Saúde Suplementar
(ANS) terá de colocar nos car-
tões dos planos de saúde o núme-
ro do cartão do SUS.”

Mas não se sabe ao certo quan-
do o governo vai conseguir ter-
minar este projeto. “Eles ten-

tam unir os prontuários eletrôni-
cos há dez anos”, lamenta o pre-
sidente da Associação Brasileira
das Empresas de Medicina de
Grupo (Abramge), Arlindo de Al-
meida, para quem é necessário
uma discussão mais ampla da so-
ciedade sobre as novas deman-
das do envelhecimento. “Te-
mos de fazer escolhas, e algu-
mas delas não serão tão simpáti-
cas. Por exemplo, qual o rol de
procedimentos que a saúde pú-
blica e privada suporta cobrir a
fim de beneficiar pobres e ri-
cos”, ressalta. “Sem essa discus-
são, podemos chegar à dolorosa
escolha entre uma criança e um
idoso na hora do tratamento.”

O aumento no número de lei-
tos também é uma preocupação
do presidente da Associação Na-
cional de Hospitais Privados
(Anahp), Luiz Henrique de Al-
meida Motta. Para ele, a tendên-
cia de aumento de doenças crôni-
cas degenerativas fruto do enve-
lhecimento, como as cardiovas-
culares e oncológicas, por exem-
plo, vem junto a outro fator: o
avanço da medicina. “Essas
doenças são cada vez mais tratá-
veis, por isso a demanda pelos
serviços aumenta”, diz.

“Promoção da saúde terá de
ser função não só do governo,
mas também das empresas”,
diz Motta. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Henrique Manreza

Governo e empresas vão buscar
solução de saúde para 60 milhões

Incentivos para
a prevenção de
doenças, como
hábitos saudáveis e
diagnóstico precoce,
são a palavra de
ordem da medicina.
Nessa linha, a ANS
já autorizou planos
de saúde a darem
descontos ou brindes
para clientes que
conseguirem provar
que estão cuidando
bem da saúde

Número de idosos deve triplicar no Brasil até 2050 e país tem de se preparar para atender a nova demanda
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Envelhecimentovemseguidode
doençasdegenerativas.Aboanotícia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-6.
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